A VIDA NA PERSPECTIVA
PSICANALiTICA*

"Os homens sempre souberam que
tinham alma. Coube-me relembrar-lhes
que tem corpo."

A problemcitica da vida e, sem duvida, atual e exige
de todos nos - para utilizarmos uma terminologia freudiana - urn
trabalho psiquico. Dito de outra maneira, 'forc;a-nos a pensar'
pel as interrogayoes novas que provoca, pelas inquietayoes eticas
que 0 perpassam, pelas esperanyas ou ilusoes que despertam,
pelos riscos ideologicos que pairam sobre os discursos relativos
ao vivente, legitimadores ou nao de uma fundamentayao ultima
do humano no biologico e, consequentemente, do direito a
manipulayao ou nao do mundo da vida.
E tambem urn tema vasto, se olharmos para a
constelayao semantica que se formou a partir do ~tocr grego,
(biologia,
biofisica,
bioquimica,
biogenese,
biosfera,
biodiversidade,
bioetica,
biodinamica,
biogeografia,
bioc1imatologia, biometria, biotecnologia, neurobiologia ...), sem
contar com a outra raiz de ~Oll (zoologia, zootecnica,
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zoobiologia, zoogenia, zooiatria, zoogeografia). Acrescentem-se
outras ciencias tais como ecologia, genetica, fisiologia,
neurociencias e nossa constelar;ao vira uma nebulosa.
Querer relacionar esse tema com a psicamilise e
complexifica-Io mais ainda, exigindo de antemao urn recorte da
problemMica que nos foi proposta. Nesse sentido, antes de entrar
in medias res e conveniente e ate necessario respondermos a
algumas perguntas previas que provavelmente ja lhes vieram a
mente quando se defrontaram com 0 titulo desta conferencia.
Invoca-se uma perspectiva psicanalitica sobre a vida, mas
perspectiva de qual psicanalise? A pergunta e pertinente porque,
neste seculo, 0 freudismo foi alterado com numerosas
contribuir;oes e/ou desvios (conforme os pontos de vista). Nos,
porem, nos limitaremos a psicanalise freudiana, porque nao
dominamos 0 pensamento dos discipulos de Freud que se
tomaram adversarios (Adler, Jung) ou dissidentes (E. Fromm, K.
Homey e os culturalistas em geral) ou criativos (M. Klein, J.
Lacan etc ...). A escuta restrita ao discurso de Freud sobre a vida,
espero que seja suficiente para captar a originalidade e ate uma
certa ambigtiidade de que se reveste a fala freudiana, a ponto de J.
Laplanche falar de urn 'desvio biologizante' ja presente no
proprio Freud.l
A segunda pergunta: de que vida fala propriamente a .
psicanalise? Da biologica, da psiquica, da cultural? Se a resposta
certa e das tres, bastaria, entao, para delimitar 0 tema, nos
restringirmos a primeira, a vida biologica. 0 problema, porem,
reside
no
fato
que
0
discurso
freudiano
articula
indissociavelmente 0 biologico, 0 psiquico e 0 cultural na
explicar;ao e interpretar;ao do homem como ser de desejo na sua
relar;ao conflitual com 0 mundo da cultura. So nos resta, portanto,
tentar uma sintonia fina para isolar urn pouco artificialmente 0

que Freud disse sobre 0 biologico, 0:' instintual, 0 hereditario, 0
filogenetico.
.
A terceira pergunta, que certamente e a mais
interessante e a mais dificil de responder: que contribuiyoes pode
[ornecer a psicanalise ao debate contemporaneo sobre 0 tern a do
sujeito humano na sua relar;ao com 0 vivente ou, dito de outra
maneira, sobre os desafios que os avanr;os das ciencias da vida
lanr;am, hoje, a nossa responsabilidade? Evidentemente essa
pergunta nao podemos responde-Ia de antemao, mas sera ela que
vai determinar 0 rumo de nossas colocar;oes e se constituir como
o fio de Ariadne para nao nos perdermos nos numerosos
problemas colaterais que irao se abrindo na medida em que
vamos avanr;ando na nossa reflexao.
Ela se desdobra em quatro momentos. No primeiro,
mostraremos como a atual problemMica da vida se insere no
quadro cultural mais ample que foi se constituindo a partir da
modemidade. No segundo, como a psicanalise se insere nesse
debate. No terceiro, como foi dita essa chamada revoluyao
psicanalitica, destacando - entre os varios modelos - 0 biologico
e 0 genetico. No quarto, indicaremos algumas contribuir;oes que
ela pode oferecer aos problemas contemporaneos deconentes dos
avanr;os das neurociencias e da genetica.

o interessepelo

tema da vida, nos dias de hoje, nao
esta apenas relacionado com os avanr;os da biotecnologia e da
engenharia genetica. Deve ser situado dentro' de urn movimento
mais ample que se origina da modemidade e chega ate nos sa
epoca contemporanea chamada com urn rotulo de conveniencia
de pos-modema.
o que esta em jogo e a crise do projeto civilizatorio
do Ocidente e mais precisamente a crise de uma figura filosofica a do sujeito - em tome da qual se estruturou todo 0 universo
simbolico do homem modemo ao acreditar ter conquistado
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Revista Perspectiva Filos6fica - Volume VI - n° 12 - Jul.-Dez. /
1999

---=---------------------------

81

A Vida na Perspectiva Psicanalitica

privilegiados e a partir de civilizayoes privilegiadas.3
Anunciariam essas novas perspectivas uma mudanya
de paradigma da compreensao do nos mesmos e do nosso
mundo? Passariamos de urn paradigma antropocentrico para outro
maior que nos engloba, 0 da vida? Talvez seja prematuro
responder a essas perguntas, mas e dentro desse contexto de
repensamento da modemidade
que se insere tambem a
psicanaIise.
Ao mesmo tempo filho e critico da ilustrayao, Freud
tern consciencia que sua descoberta, ao apelar para nOyoes como
as de inconsciente dinamico e recalcado, de narcisismo, de
pulsao, vem se colocar na contramao do otimismo da
modemidade com relayao ao sujeito. Ha um 'outro' da
consciencia e do eu que os precedem e determinam.
Mas em que consiste propriamente 0 que e chamada urn pouco dramaticamente - de revolu{:Ciopsicanalitica?

finalmente sua autonomia, nao mais recebendo as normas da
natureza, da tradiyao, da Igreja ou de Deus. Essa autonomia
soberana se evidencia, por exemplo, na natureza com Galileu, na
etica e politica com Hobbes, na metafisica com Kant. 0 homem
se afirma como fonte, fundamento, autor das suas representayoes
e de seus atos, um ser dotado de autoconsciencia e de
autodeterminayao. Tanto 0 mundo interior quanta 0 da historia
parecem estar em suas maos.
Junto, porem, com a figura do sujeito, a modemidade
engendrou uma outra figura historica, a do individualismo, com
seus efeitos perversos. Era necessario recolocar no devido lugar 0
'eu', essa crianya mimada da filosofia ocidental modema,2
expressao privilegiada de uma subjetividade monadologica,
fechada numa afirmayao pura e simples de si mesmo, do proprio
desejo, dos interesses pessoais, dos direitos individuais como se
fossem valores absolutos intransponiveis.
Boa parte da filosofia que perpassa nosso seculo,
Heidegger, Filosofia analitica, da linguagem, estruturalismo, vem
se opor a esse humanismo filosofico centrado no eu, num sujeito
consciente e livre e que teve como correlato a recusa da
identificayao com 0 outro, 0 diferente, seja ele 0 primitivo, 0 nao
europeu, 0 louco, 0 inconsciente. Em suma, 0 humanismo
tradicional,
na
realidade,
encobria
ideologicamente
0
individualismo, 0 egoismo e os privilegios de uma minoria. Era
precise recolocar 0 outro antes do eu e a vida antes da
humanidade. Esta reviravolta, fruto de urn anti-humanismo
teorico, e 0 anoocio de urn novo humanismo, 0 democratico, que
se contrap5e aos outros humanismos que 0 precederam, criados

;a

2. A Revolu~ao Psicanalitica

o

proprio Freud a descreve num texto famoso de
1917, Uma Dificuldade no Caminho da Psicanalise ao nos falar
dos tres golpes desferidos ao narcisismo humano: 0 golpe
cosmologico (Copemico), 0 biologico (Darwin) e 0 psicologico (a
psicanaIise ).4
.
Permitimo-nos citar 0 proprio de Freud na versao
mais resumida que se encontra num escrito contemporaneo: a
Conferencia XVIII das Conferencias Introdutorias
Psicanalise.
"No transcorrer dos seculos, 0 ingenuo amer-proprio
dos homens teve de submeter-se a dois grandes golpes desferidos

a

artigo de LEVI-STRAUSS, Cl. Os tres humanismos. In:
Estrutural Dois. Trad. Chaim Samuel Katz. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1976, p.277-280. Publicado inicialmente em Demain,
n.35, 1956. Nesse artigo, 0 autor apresenta os tres humanismos: 0
aristocnitico, 0 burgues e 0 democnitico.
FREUD, S. Uma dificuldade no caminho da psicanaIise. Vol. XVII da Ed.
_ Standard Brasileira, p.17l-179.
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Nas pagmas finais de Tristes Tropicos (1955), Levi-Strauss assim se
expressa: "0 eu nao e apenas odioso: nao tern lugar entre urn nos e urn
nada" LEVI-STRAUSS, C. Tristes Tr6picos. Trad. Jorge Constante
Pereira. Lisboa: Martins Fontes, sid, p.521.
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pela ciencia. 0 primeiro foi quando souberam que a nossa Tena
nao era 0 centro do universe, mas 0 diminuto fragmento de urn
sistema cosmico de uma vastidao que mal se pode imaginar. Isto
estabelece conexao, em nossas mentes, com 0 nome de
Copemico, embora algo semelhante ja tivesse sido afirmado pela
ciencia de Alexandria. 0 segundo golpe foi dado quando a
investigac;ao biologica destruiu 0 lugar supostamente privilegiado
do homem na criac;ao, e provou sua descendencia do reino animal
e sua inextirpavel natureza animal. Esta nova avaliac;ao foi
realizada em nossos dias, pOI' Darwin, Wallace e seus
predecessores, embora nao sem a mais violenta oposic;ao
contemporanea. Mas a megalomania humana tel'a sofrido seu
terceiro golpe, 0 mais violento, a partir da pesquisa psicologica da
epoca atual, que procura provar ao ego que ele nao e senhor nem
mesmo em sua propria casa, devendo, porem, contentar-se com
escassas informac;oes acerca do que acontece inconscientemente
em sua mente". 5
Algumas considerac;oes sobre esse texto famoso:
1. Trata-se de urn escrito relativamente tardio ,
quando Freud chega a primeira grande sintese de sua
metapsicologia, tendo ja nas costas mais de 25 anos de clinica
psicanalitica.
2. A ideia fundamental
que perpassa as tres
revoluc;oes e a de urn descentramento do sujeito. Essa metafora,
ja condensa em Freud uma pluralidade de sentidos. Nao e apenas
o descentramento da consciencia para 0 inconsciente, mas do eu
para 0 outro (narcisismo) e ja se anuncia 0 maior e 0 mais radical
dos descentramento, da consciencia e do inconsciente para a
pulsao, como veremos mais adiante.
3. Este novo descentramento nao e propriamente de
natureza diferente daqueles que retiraram 0 homem do centro do
cosmos e da vida, apenas explicitam 0 que os outros dois ja
5
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FREUD, S. Conferencia XVIII. Fixa<;:aoem traumas - 0 inconsciente.
XVI da Ed. Standard Brasileira, p.335-336.
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anunciavam. A psicanalise so retira a ultima ancoragem da
pretensao humana de sua superioridade ao relembrar-Ihe que 0 eu
nao e autonomo, nao e 0 centro nem mesmo no microcosmo do
proprio psiquismo. Contra 0 discurso religioso que sempre viu 0
homem como um ser de excec;ao, Freud denuncia essa autocompreensao narcisica e a submete a critica da razao cientifica.
as ceus nao cantam e narram mais a gloria de Deus, nem a vida e
a consciencia a gloria do homem. Estamos so e desamparados,
submetidos as leis fisico-quimicas que regem 0 universo, as que
presidem 0 mundo da vida e as que regulam 0 funcionamento do
psiquismo humano.
4. Ao pensar a psicanalise
numa perspectiva
historico-cultural, a conecta com Copemico, Darwin e 0
positivismo cientifico em geral, nao com a filosofia e os filosofos.
Nao cita Descartes, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel. Nao apenas
porque Freud nao era filosofo, mas porque conscientemente quer
manter sua descoberta no campo das ciencias da natureza.
5. Afirmar que 0 ego nao e senhor em sua propria
casa decorre de duas descobertas da psicanalise que se remetem
reciprocamente: a de que a sexualidade ou a vida de nossas
pulsoes sexuais nao e inteiramente domavel e a de que os
processos mentais sao, em si, fundamental mente inconscientes.6
Para dizer essas novidades Freud nao recone a linguagem
fi.losofica, mas a modelos e conceitos retirados da fisica, quimica,
blOlogia e neurofisiologia de seu tempo. Com isso, porem, as
reconentes metaforas energeticas, biologicas e ate hidraulicas
pareciam nao apenas ancorar, mas tambem reduzir 0 humano ao
biologico e natural, silenciando as dimensoes espirituais do
homem que se expressam nas formas mais elevadas da cultura:
religiao, filosofia, etica ...
Reac;oes a essa concepc;ao naturalizante do ser
humano nao tardaram a aparecer, ja na epoca de Freud. Foi em

plena Viena e por ocaSlaO das comemora90es dos 80 anos de
Freud que Binswanger pronunciou uma conferencia que se tomou
urn texto clcissico sobre 0 assunto: a concepr;ao freudiana do
homem luz da antropologia.
Qual e a critica basica que e dirigida
a Freud?
Faltaria na concep9ao-freudiana do homem 0 que 0 autor chama
de homo caelestis, ae tern us, universalis, historicus - urn
suplemento de alma nos diriamos - porque 0 que emerge e apenas
o homo natura, 0 homem-natureza.
"Se procurarmos - nos diz textualmente Binswanger a ideia que rege a produtividade incessante do homem que
reverenciamos nesta hora com gratidao e respeito a id6ia cuja
realiza9ao constitui a seus olhos sua missao, nos a descortinamos
na sua concep9ao do homem. Diametralmente oposta a tradi9ao
milenar da essencia do homem como homo aeternus ou caelestis,
como homem historico 'geral' ou homo universalis, e numa igual
oposi9ao a concep9ao modema ontologico-antropologica
do
homem como existencia 'historica' no sentido pregnante do
termo, como homo existencialis, se trata em Freud, todos 0
sabem, da ideia cientifica do homo natura, do homem como
.
natureza, como cnatura
natura 1". 7
Freud nao assistiu a palestra, mas chegaram a seus
ouvidos os ecos dela e em suas maos 0 texto de Binswanger.
Numa cartinha que lhes dirigiu no dia 8.1 0.1936, depois de
declarar que a conferencia foi para ele uma 'agradavel surpresa' e
que apreciou 0 belo estilo, a erudi9ao, a amplidao de visao, 0 tato
do autor em colocar as obje90es, assim continua, com uma certa
ironia e rispidez: "Claro que nao creio no senhor. Sempre morei
no terreo e no porao da casa: 0 senhor sustenta que, mudando 0
ponto de vista pode-se tambem ver urn andar superior onde estao

a

Cfr. BINSWANGER, 1. La conception freudienne de l'homrne a la lumiere
de l'anthropologie. In: Analyse existencielle et psychanalyse freudienne.
Discours, parcours et Freud. Paris: Gallimard, 1970, p.201-237. A citar;:ao
se encontra na p. 201-202.
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hospedes ilustres como a religiao, a arte e outros. 0 senhor nao e
o Mico: a maioria dos especimes da civiliza9ao do homo natura
pensa da mesma maneira. Sob este aspecto 0 senhor e 0
conservador e eu 0 revolucionario. Se eu tivesse outra vida de
trabalho pela frente ousaria oferecer ate aquelas pessoas de alta
estirpe urn lar na minha humilde choupana. Ja encontrei urn para
a religiao quando tropecei com a categoria da 'neurose da
humanidade'. Mas provavelmente estamos ambos falando para 0
vento e vao se passar seculos antes que cheguemos a urn
,,8
acord0 .
Naturalmente
nem todos concordam nem com
Binswanger, nem com Freud que mordeu a isca e acabou se
identificando com uma critica que, no minima, e questionavel, se
nao improcedente. Segundo outros interpretes, Freud nao
naturaliza 0 homem, mas, nele, humaniza a natureza, na medida
em que 0 conflito entre as pulsoes e percebido como a for9a
motriz para a emergencia de urn sentido, de uma historia
significativa.9
Evidentemente
a chave para entendermos tao
diferentes leituras reside na interpreta9ao que seder aos modelos
utilizados por Freud.

Todos sabemos 0 percurso intelectual de Freud que
ele mesmo se encarregou de resumi-lo esquematicamente. "Passei
da histologia do sistema nervoso para a neuropatologia e depois,
incentivado por novas influencias, comecei a interessar-me pelas

FREUD, S. Correspondencia de amor e outras cartas, 1873-1939. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p.497 -498.
9 Cfr. VERGOTE, A. L'interet philosophique de la psychanalyse freudienne.
---A!chives
de philosophie, 21, jan. 1958, p.54.
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neuroses"IO Ao Freud pesquisador da neurobiologia, mapeand~
cerebro, seguiria um Freud terapeuta, mapeando a mente.
Freud, de fato, nao foi um curandeiro, mas alguern
preocupado em fundamental' sua pratica numa teoria. Constmiu
ele mesmo, paulatinamente as ferramentas teoricas para explicar 0
patologico, 0 normal e ate 0 cultural, tomando emprestados
alguns modelos e conceitos utilizados nas ciencias de seu tempo,
convencido de que uma apresentayao metapsicologica de urn
processo psfquico deve ser descrito nos seus aspectos dinamicos,
topognificos e econ6micos. II
Na realidade sao quatro os modelos aos quais Freud
recorre: 0 mecanicista-fisicalista, 0 biologico, 0 filogenetico, 0 da
linguagem. Apesar de falar de um aparelho de linguagem, cuja
problemcitica sera explorada especialmente pela psicancilise
francesa ligada it figura de Lacan, e mais na articulayao dos tres
primeiros modelos que se movimenta 0 pensamento freudiano.
Deles vamos destacar'apenas 0 modelo biologico.
Que 0 biologico esteja onipresente na obra de Freud e
uma constatayao que qualquer leitor faz ate com um certo
constrangimento. 0 saIto para 0 registro do psfquico nao 0
impede de apelar a explicayoes e modelos que remetem para 0
registro do biologico. Como se expressa numa carta a Fliess, quer
ser urn psicologo, mas nao estava minimamente disposto a deixar
o psicologico solto no ar, sem a base organica' .12

10FREUD, S. P6s-Escrito a um estudo autobiografico, V. XX da ESB, p.288.
A experiencia cientifica de Freud antes de se interessar pel a clinica come~ou
pela pesquisa zoologica com 0 diretor de Anatomia comparada Carl Clauss que
o enviou a Trieste para dissecar e observar as g6nadas de centenas de enguias e
se estendeu pOl' seis anos na pesquisa fisiologica no laboratorio de Bruck.
Quanto as influencias de que fala Freud nessa passagem, certamente dizern
respeito a Charcot.
.",
,
11 Cfr. FREUD, S. 0 inconsciente. Vol. XIV da Ed. Standard Brasileira, p.208.
12Cfr. GAY, P. Freud: uma vida para 0 nosso tempo. S. Paulo: Companhia das
Letras, 1989, p.126.
__
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Em Freud, 0 biologico se apresenta de tres maneiras:
como modelo, como origem e como esperam;a terapeutica.13

o termo modelo associ ado ao biologico nao deve ser
entendido no senti do restrito da epistemologia modema. Remete
mais it ideia de jicrya.o,prototipo. No nosso caso, implica dizer 0
obvio: que antes de sermos seres culturais, somo seres vivos,
nascidos prematuramente
sem estarmos
equipados
para
garantirmos sozinhos nosso sobrevivencia.
Numa celebre
passagem do Projeto para uma psicologia cientifica escreve: "0
desamparo inicial dos seres humanos e a fonte primordial de
todos os motivos morais".14
Mas quer isto dizer que, ao descrever 0 esforyo
adaptativo do ser vivo ou sua evoluyao genetica estaria
insinuando que 0 biologico alem de ser anterior, invade - como
modelo - 0 psfquico humano para descrever essa dramcitica
aventura que existencia human a faz rumo it subjetivayao?
Talvez uma das contribuiyoes mais interessantes da
psicancilise para integral' 0 somatico e 0 psfquico seja a descriyao
que nos da de um dos conceitos chaves da psicancilise: 0 de
pulsiio.
A pulsao (Trieb) nao e instinto (Instinkt). Enquanto
esse ultimo e algo
herdado e nao adquirido, visando um
comportamento relativamente fixo, a primeira e uma forya
inicialmente sem finalidade, variavel de indivfduo para indivfduo
e, portanto, historicamente determinada. No caso da pulsao
sexual, pOl' exemplo ela se liga a determinados fantasmas ou
13 Cfr. LAPLANCHE,
1. Novos jimdamentos para a psicanalise, S. Paulo:
Martins Fontes, 1992, p.20.
14 FREUD, S. Projeto para uma psicologia cientijica. Vol. I da Ed. Standard
~asileira,
pA22.
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fantasias que diferem de pessoa para pessoa. A psicanalise se
ocupa fundamentalmente das pulsoes e seus destinos, suas
transforma90es, mesmo que reconhe9a a existencia de instintos de
autopreserva9ao e ate de urn instinto sexual ligado a matura9ao
dos orgaos genitais no periodo da puberdade.
o que e especifico da psicanalise e uma tese
surpreendente: 0 inato, 0 sexual genetico nao vem antes e 0
adquirido depois. E precisamente
0 contrario. Ha uma
sexualidade pre-genital, a infantil, que nao se limita ao genital e
que se espraia pelo oral, anal e todas as zonas do corpo que
podem ser erogeneizadas. A pulsao sexual, portanto, nao visa urn
comportamento finalizado, mas atende as fantasias mais diversas.
Nao possui uma (mica forma, mas e polimorfa, anarquica,
variavel quanta ao alvo e ao objeto. A seqUencia das fases - oral,
anal, falica - nao deve ser entendida como 'fases', 'estagios'
decorrentes de uma matura9ao hormonal que se escalona num
determinado tempo mais ou menos igual para todos.
Quando 0 instinto sexual irrompe na adolescencia, a
pulsao sexual ja tern tornado conta do mundo psiquico do
individuo e, consequentemente, ate 0 genetico da sexualidade
humana nao tern a fixidez de outras especies animais.

o recurso

a pre-historia mais arcaica da humanidade e
entendido por Freud como necessario para legitima9ao das
descobertas psicapaiitica, especialmente das fantasias originarias,
do complexo de Edipo, da origem da moral e da religiao.
c
"A paixao pelo preestabelecido, pela hereditariedade
no homem, nao deixara de perseguir Freud,,15. Basta pensar nas
'fantasias originarias' inatas e na grande saga de Totem e Tabu, da
horda primitiva, do pai assassinado, do pacta entre irmaos. Algo

15

LAPLANCHE, 1. Novas fimdamentas
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para a psicanitlise.

a.c., p.34
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que for9a 0 proprio Freud a apelar para a indulgencia do leitor
diante das fantasias e das coisas incertas propostas. Umafantasia
instigante que permite uma visao do longinquo, mas que em
Freud deixa de ser fantasia e se toma progressivamente uma
verdadeira cren9a.
Precisa reconhecer que,ne'sse
ponto, Freud se
encontra em posi90es pouco defensaveis ao recorrer a hipotese
filogenetica para explicar determinados fenomenos descritos pela
psicanalise. A onto genese repetiria a filogenese. Em outras
palavras, determinadas cenas fantasmaticas contemporaneas
(castra9ao, observa9ao do coito dos pais) e ate urn assassinato do
pai teriam sido inscritas na epoca de experiencias pre-historicas e
ate historicas reais.
Evidentemente, hoje, com os avan90s da genetica
modema, ninguem mais acredita que uma experiencia primitiva
possa se inscrever num determinado gen especifico e transmitido.
3.3 - 0 Biol6gico como Esperanca
Fala-se muito hoje da crise ou da provavel morte da
psicanalise devido aos avan90s da psicofarmacologia. Por incrivel
que pare9a, isso nao assustaria Freud por nunca ter renunciado a
esperan9a de urn tratamento biologico, quimioterapico que urn dia
pudesse suplantar 0 longo processo psicoterapico psicanaiitico.
Essa cren9a nao e contraditoria e suicida, mas assenta
sobre uma tese basica de Freud, isso e, que a libido pode ser
pensada como uma substancia resultante do metabolismo,
suscetivel de descarga mas tambem de acumula9ao, acarretando
neste caso algo parecido com intoxica9ao, podendo desaguar
numa 'neurose atual'. Diferentemente das psiconeuroses, as
neuroses atuais nao se originariam de urn problema psiquico, mas
de urn desregramento dos mecanismos que levam a uma descarga
regular da libido. E ate as psiconeuroses sac perpassadas por uma
neurose atual como urn momento e talvez 0 mais eficaz para
~odu9ao dos sintomas.
Revista Perspectiva Filos6fica - Volume VI - n° 12 - Jul.-Dez. /
91
»99

Os afetos de que nos fala a psicamilise e do afeto por
excelencia que e a angustia, evidentemente se situam na cena do
corpo, cujas alterayoes sac percebidas e podem ser modificadas
com uso adequado de drogas. Nao e, portanto, urn escandalo
psicanalitico
recorrer
em
determinados
casos
a urn
acompanhamento medicamentoso no decorrer do tratamento
analitico.
Palavras do proprio Freud: "A psiquiatria e na
atualidade essencialmente uma ciencia descritiva e classificatoria
cuja orientayao ainda e no sentido do somMico, de preferencia ao
psicologico, e que se acha sem possibilidade de fomecer
explicayoes aos fen6menos que observa. A psicamilise, contudo,
nao se coloca em oposiyao a ela, como 0 comportamento quase
unanime dos psiquiatras poderia levar-nos a acreditar. Pelo
contnirio, como uma psicologia profunda, uma psicologia
daqueles processos da vida mental que sac retirados da
consciencia, ela e convocada a dar a psiquiatria urn fundamento
indispensavel e liberta-Ia de suas atuais limitayoes. Podemos
preyer que 0 futuro dara origem a uma psiquiatria cientifica, a
qual a psicanalise serviu de introduyao" .16
Enquanto nao chega esse futuro, neste espayo entre 0
ja conhecido e 0 ainda ignorado, a psicanalise reivindica uma
palavra competente que tern a dizer sobre 0 normal e 0 patologico
no ser humano que devem ser articulados indissociavelmente com
o mundo da bioquimica, do psiquico e da cultura. Esta abertura
que a psicanalise freudiana mantem com 0 mundo da ciencia em
geral e das ciencias da vida em particular a tom am - talvez - uma
interlocutora privilegiada no debate sobre alguns problemas do
mundo contemporaneo. Vamos analisar mais de perto - neste
ultima parte de nossa exposiyao - algumas contribuiyoes que ela
pode oferecer.

;AS Contribui~6es da Psicanalise

para Alguns

Problemas Atuais
Dizemos de antemao que Freud nao e urn profeta, mas
m pensador e pensador tragico. No final de 0 mal-estar na
~ivilizar;fio, depois de tel' dado 0 diagnostico do nosso mal-estar
dentro da civilizayao alguem talvez desejasse que ele oferecesse
um prognostico e urn remedio, mas ele assim se expressa num
texto muitas vezes citado: " ... nao tenho coragem de me e~guer
diante de meus semelhantes como urn profeta; curvo-mo ~ sua
censura de que nao lhes posso oferecer consolo algum, pOlS, no
fundo, e isso que todos estao exigindo, e os mais arrebatad~s
revolucionarios nao menos apaixonadamente do que os malS
•
" 17
VirtuosOScrentes
.
Ah~m, disso, a moda psicanalitica, enquanto moda,
talvez ja tenha passado. Foi dito que 0 seculo XX e o. seculo da
psicanalise. A frase revela, sem duvida, 0 reCQnheclmento do
impacto que as ideias de Freud tiveram sobre nossa cultur~ e de
modo especifico sobre nossa compreensa,o. da sex~ahd~~e.
Parecem insinuar, tambem, urn certo dechmo da pSlcanahse
diante de avanyos consideraveis da psicofarmacologia,
das
neurociencias, das pesquisas relativas ao genoma humano.
Todavia, ela tern algo a nos dizer sobre esses temas,
especificamente sobre a relayao mente-corpo, inato-adquirido e
sobre os riscos ideologicos que sempre pairam sobre nossos
discursos
pretensamente
racionais,
mas
repletos
de
racionalizayoes na tentativa de apoiar com argumentos nossas
ilusoes nascidas e alimentadas pelo desejo.

Uma
pnmelfa
pergunta
emerge
quase
espontaneamente: os avanyos das neurociencias ameayam 0
futuro da psicanaIise? Vimos como 0 proprio Freud nao descarta
totalmente essa possibilidade. Todavia, se a resposta for
afirmativa, nao e so da psicamilise que devemos fazer 0 luto, mas
de todas as chamadas ciencias do homem. A psicanaIise - nos diz
Laplanche - nao tem qualquer estatuto privilegiado no debate
mais amplo entre biologia e ciencias do homem.18
E verdade que a psicanalise deu 0 primeiro passo
nessa direyao quando descobriu que nao e so a consciencia que
pensa. 0 inconsciente tambem pensa. Talvez nao haja nada de
escandaloso, nem de um ponto de vista filosofico, reconhecer ao
pensamento 0 direito de cidadania na esfera do biologico. Afirmar
que 0 corpo, 0 cerebro pensa, nao e um absurdo logico, pelo
menos na medida em que nao ha pensamento sem que haja
modificayoes correspondentes no corpo. 0 que nao implica
propriamente uma correspondencia termo a termo entre um
processo psiquico e um correspondente processo particular
localizavel no sistema nervoso.
Essa falta de correspondencia nao se origina do nosso
desconhecimento. Nao e uma limitayao da neurobiologia atual,
mas da natureza do pensamento. Os processos cerebrais
envolvidos num raciocinio de tipo cientifico, filosofico, logicomatematico,
estetico nao podem ser determinados
pela
neurociencia. Se assim fosse, quem defende essa tese da
redutibilidade do pensamento a reayoes bioquimicas dos
neurotransmissores nao precisaria recorrer a forya dos argumentos
para nos convencer, bastando nos ministrar a droga especifica
exigida para tanto.
18 Cfr. texto xerocado de 1. Laplanche (PsicanaIise e biologia: realidades e
ideologias) apresentado na III Jomada Norte/Nordeste do Circulo Brasileiro de
Psicamilise realizado em Joffo Pessoa de 07-09/11/1997.
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Os avanyos da genetic a contemponlnea sao imensos.
Empenhados no deciframento do codigo genetico do homem, 0
chamado genoma humano, estao ganhadores de Premio Nobel,
universidades de excelencia e bilhoes de dolares (3,5). 0
empreendimento e conveniente e ate necessario e desloca 0
problema anterior da relayao mente-corpo para aquele do inato e
adquirido.
o mapeamento dos 100.000 genes, nos quais se
encontram as instruyoes de funcionamento do nosso organismo,
podera sozinho explicar 0 que e tambem da ordem das influencias
ambientais ou se quisermos da historia de cada um?
E certamente uma pretensao delirante acreditar, por
exemplo,
na
existencia
de
genes
responsaveis
pela
homossexualidade ou pela criminalidade. A psicanaIise nos
lembra que a influencia do meio cultural e determinante para que
eventuais predisposiyoes organic as se atualizem.
As experiencias de clonagens de animais levantaram
temores quanta a possibilidade da criayao de homens fabricados
em serie, portadores de um mesmo patrimonio genetico e de uma
mesma identidade. A natureza ja nos proporciona essa
experiencia com os gemeos univitelinos, sendo que 0 destino
deles pode ser bastante diferente conforme a historia peculiar de
cada um.

E

nesse ponto que vejo a maior contribuiyao que a
psicanaIise nos pode oferecer: neutralizar ou pelo menos
minimizar dois riscos ideologicos sempre presentes quando esta
em jogo nossa compreensao do homem na sua relayao com 0
mundo da vida:
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"A psicamilise, nos diz Merleau-Ponty, com suas
metaforas energeticas ou mecanicistas conserva 0 limiar de uma
intuiyao que e uma das mais preciosas do freudismo: aquela de
'I ogza
." . 19
nossa arqu~o
Esse conceito de arqueologia sera retomado por
Ricoeur no Ensaio sobre Freud e considerado 0 que determina 0
lugar filosofico do discurso psicanalitico.20 Ninguem antes de
Freud nos tinha revelado com tanta insistencia e coerencia a
anterioridade-do arcaismo do desejo. Isso quer dizer que ha uma
anterioridade do desejo com relayao ao Ego, do ex is to com
relayao ao cogito. 0 sujeito antes de se por, consciente e
voluntariamente, ja esta posta no ser a nivel pulsional. A
apoditicidade de minha consciencia (ego sum) nao coincide com a
adequayao, certeza e seguranya da consciencia (ego cogito). Ha
uma divisao dentro do sujeito entre 0 ego do ego cogito e 0 ego
do ego sum, entre je e moi (Lacan), entre eu e mim mesmo. Sou,
sim, mas 0 que sou, se pergunta Ricoeur? Sou "ce11eza
indubitavel de que eu existo e uma questao abelta quanta a 0 que
SOU,,?I

Essa ancoragem do sujeito na realidade do desejo nao
a encontramos apenas em Freud. Esta presente tambem em varios
filosofos que colocam 0 ate de existir e do pensar no eixo do
desejo (Spinoza, Leibniz, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche), mas
devemos especialmente a psicanalise 0 desmascaramento da
estrategia do desejo, cuja semantica se encontra nos nossos
sonhos, nos nossos sintomas, nas nossas racionalizayoes,

19 MERLEAU-PONTY,
M. Preface. In: HESNARD, A. L 'oeuvre de Freud.
Paris: Payot, 1960, p.9.
20 Cfr. RICOEUR, P. De l'interpretation.
Essai sur Freud. Paris: Seuil, 1965,
pA07.
21 RICOEUR, P. A questao do sujeito. In: 0 conjlito das interpretar;8es: ensaio
de henneneutica. Rio de Janeiro: Imago, 1978, p.205
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idealizayoes e ate nas grandes produyoes simbolicas de nossas
cultura.

Desejo nao e instinto, nos ensina a psicanalise e,
portanto nao e redutivel ao mundo animal. Desde 0 final do
seculo passado que com Dilthey eram contrapostas as chamadas
ciencias da natureza e ciencias do espirito. A discussao foi
retomada nesta segunda metade de nosso seculo ao se constatar 0
distanciamento progressivo de 'duas culturas': a das ciencias
humanas e da literatura de urn lado e das tecnicas e das ciencias
naturais de outro.
Na realidade ha uma outra cultura que e necessario ter
presente nesse debate e que e aquela da historia, do social e do
cultural, mas a ciencia da natureza, Irma mais ajuizada e objetiva
acabou impondo seu paradigma as demais irmas. 0 que importa e
como a realidade, a sociedade, 0 psiquismo funciona, deixando
para a metafisica, a religiao ou a danya livre da opinioes
subjetivas a pergunta pelo sentido. Talvez isso explique 0 fato de
que haja urn certa supervalorizayao do biologico, do vivente e do
vivente animal especificamente para explicar 0 mundo humano na
sua dimensao pessoal e comunitaria-historica: da famosa doutrina
da sobrevivencia do mais apto ate a pressuposta predisposiyao
genetic a a pobreza.
Tenta-se dissolver 0 humano no biologico, no natural
como se nele se encontrasse nossa reden9iio, no sentido em que 0
mundo da vida nos justificaria de nossos 'pecados' libidinosos ou
agressivos pelo animalesco que habita 0 homem, ao mesmo
tempo que uma certa visao idealizada da vida sonha com uma
reediyao do paraiso terrestre mesmo que hoje seu nome
secularizado
seja 0 de ecossistema no qual 0 homem
respeitosamente se integraria.
"
As aproximayoes do humano com 0 biologico, com 0
~malismo',
na realidade nao sac de hoje. Sao perceptiveis no
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fenomeno do totemismo quando grupos humanos, considerados
primitivos, reconhecem miticamente urn determinado animal
como seu ancestral, tomando-o, portanto, objeto de ritos e de
interdi90es.
Mas nao e so no totemismo que se evidencia esta
referencia do homem com 0 animal, 0 bestial. Basta lembrar os
mitos gregos dos deuses que assumem figuras de animais para
movimentar-se a vontade no mundo da sexualidade e da·
crueldade. A propria filosofia confinou a explica9ao de
determinados comportamentos no bestial que se esconde no mais
profundo dos homens. E 0 lobo de Hobbes que se aninha no
amago de cada individuo. A literatura, de E~opo aos nossos dias,
continua a projetar 0 humano no animal. E 0 coelho invocado
para explicar 0 espantoso crescimento demognifico de nosso
seculo e 0 chacal para ilustrar nosso egoismo.22 0 proprio Freud
parece nao escapar ao fascinio do mito da animalidade, como
nosso fundo pulsional sexual e agressivo.
E verdade, afirma Laplanche que 0 homem e, as
vezes, nao apenas urn vivente, mas uma besta agressiva e
depravada, mas remeter a animalidade nosso fundo ultimo, nosso
isso e uma concepc;:ao puramente fabricada, ideologica. "Ela nos
permite desobrigar-nos do nosso inconsciente humane, sexual e
cruel, remetendo-o ao nao humane, ao pre-humane que estaria
escondido no fundo de nos. Enquanto, na realidade, foi 0 homem
que criou em si este nao humano bestial, este isso.
De fato, toda historia do homem pode ser entendida
como uma tentativa de se emancipar da ordem dos viventes, mas
"aterrorizado por esta emancipa9ao, ele nunca cessou de se referir
a urn discurso sobre 0 vivente (uma biologia) muito antes de toda
Cfr. a cr6nica de Luiz Fernando Verissimo no caderno Opiniao do Diario de
Pernambuco de 15.10.99, A5: "Ja somos seis bilh6es de pessoas no planeta. Se
fosse urn planeta bem administrado isto nao assustaria, mas alem da fertilidade
de coelhos temos 0 carMer de chacais, que, como se sabe, sac animais seJ1l
qualquer espirito de solidariedade hurnana".
__
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a biologia modema. Esta referencia bio-ideologica esta longe de
tel' dito sua ultima palavra. A cada novo problema posta a
humanidade, e a vida e nao 0 homem que e tomada como
referencia. Fala-se cada vez mais em bioetica como se 0 vivente
pudesse criar uma moral.
Nesta luta de gigantes entre Eros e Tanatos,
gostariamos de ver 0 homem e a psicanaIise engajados do lado de
Eros, mas Freud hesita. Parece resumir a atitude mais adequada a
"esperar que 0 outro dos dois 'Poderes Celestes', 0 etemo Eros,
desdobre suas forc;:as para se afirmar na luta co~ nao menos
imortal adversario. Mas quem pode preyer com que sucesso e
com que resultado?,,23
Naturalmente a esperan9a de Freud nao e a virtude
teologal dos cristaos. A esperanc;:a que os homens consigam
construir uma historia sensata nao contra a vida, mas com ela e
extraindo dela todas suas potencialidades ainda desconhecidas e
uma aposta, a qual, para ter alguma chance de vitoria precisa
tanto de liberdade criadora, quanta de uma responsabilidade
social cada vez mais vigilante e compartilhada.

Vamos retomar 0 percurso de hoje na sua linearidade
para efeito de maior clareza. Podemos resumi-Io em 4 senten9as
de acordo com a divisao quadripartida de nossa exposic;:ao:
1. 0 debate contemporaneo sobre a vida e urn
repensamento critico da autonomia do homem afirmada pela
modemidade e que produziram alguns efeitos perversos tais como
o individualismo exacerbado que coloca 0 eu antes do nos e 0 nos
antes da vida.
2. A psicanalise se situa na mesma corrente de
repensamento critico da subjetividade ao desferir 0 terceiro golpe
23

-£REUD, S. 0 mal-estar na civilizar;Go. O.c.,p.170-171.
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ao narcisismo humano, relembrando-nos que 0 psiquico e,
portanto a subjetividade, nao se limita e confunde com 0 campo
da consciencia.
3. Ao tentar dizer sua descoberta, Freud se utilizou,
entre varios modelos, do modelo bio16gico-filogenetico. Mesmo
com algumas ambigiiidades, nao e legitimo afirmar que haveria
em Freud um reducionismo simplista do cultura e do psiquico ao
bio16gico.
4. Freud nao se apresenta como um profeta ou urn
terapeuta da humanidade para aliviar nossa angustia diante dos
desafios que os avanc;os da biologia e genetic a projetam num
futuro pr6ximo. Forc;a-nos, porem, a pensar para neutralizar - ate
onde for possivel - as ideologias sacralizadoras da vida. Se a
revolta metafisica de Camus que se recusa a aceitar uma criac;ao
na qual 'os seres vivos se devoram em festa' nao nos sensibiliza,
espero que essa percepc;ao da vida nao legitime como natural 0
fato de que tambem os seres humanos fac;am 0 mesmo.
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